2020-02-21

Information till registrerad i dataskyddsombudets verksamhet
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina
personuppgifter i dataskyddsombudets verksamhet.
Ändamål med behandlingen
Syftet med att behandla dina personuppgifter är att fullgöra uppdraget som
dataskyddsombud, vilket regleras i dataskyddsförordningen och i beslut från ett 40-tal
organisationer i förbundets medlemskommuner (nämnder, bolag och förbund i Ovanåker,
Bollnäs och Söderhamn).
Vilka uppgifter behandlas?
Om du har kontaktat mig
Jag kommer att behandla de uppgifter du själv har skickat till mig eller till KFH, exempelvis till
dataskyddsombudets mailadress.
Om jag har kontaktat dig först
De uppgifter jag behandlar om dig som är anställd i någon av de organisationer som
utnämnt mig till DSO är namn, mailadress, telefonnummer och organisatorisk tillhörighet.
Uppgifterna får jag från din arbetsgivare. Det kan också hända att du tillhandahåller mig fler
personuppgifter än de jag just räknat upp, exempelvis i samband med en inspektion eller i
ett mail som du skickar självmant. Dessa uppgifter behandlas på samma vis som övriga.
Om du inte är anställd i någon av ovannämnda organisationer så kommer det att framgå av
ett mail från mig var jag har fått dina uppgifter ifrån.
Särskilt om känsliga personuppgifter
Om du väljer att dela känsliga personuppgifter med mig (t.ex. att du är allergisk eller sjuk) så
kommer jag att radera dessa uppgifter omgående, om de inte omfattas av
offentlighetsprincipen.
Måste jag lämna ut uppgifter?
Som privatperson är du aldrig skyldig att tillhandahålla mig någon personlig information.
Om du däremot är anställd i en organisation som utnämnt mig till DSO kanske du måste ge
mig exempelvis namnet i din e-postadress som ett led i ditt tjänsteförhållande (en relation
som regleras mellan dig och din arbetsgivare). Det framgår av dataskyddsförordningen att en
personuppgiftsansvarig organisation måste stödja dataskyddsombudet i sitt uppdrag, genom
att exempelvis tillhandahålla resurser. Vill du trots det inte lämna information som jag
efterfrågar så kanske jag måste kontakta din eller min chef om det. Det är det värsta som kan
hända.

POSTADRESS
821 80 Bollnäs

TELEFON
0278-540 000

WEBB
www.kfhalsingland.se

E-POST
info@kfhalsingland.se

ORG.NR.
222000-2543
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Hur behandlas personuppgifterna?
Om du är privatperson behandlar jag dina uppgifter för att hjälpa dig i det ärende som du
kontaktat mig i.
Om du är anställd i en organisation som utnämnt mig som DSO eller på annat vis haft med
mig att göra i tjänsten behandlar jag dina uppgifter vid vanlig mailkorrespondens, vid
mötesadministration, mailutskick, inbjudningar och granskningar, konsekvensbedömningar
och incidenthantering och/eller i samband med andra aktiviteter som jag deltar i. Detta
innebär att uppgifterna överförs via mail (öppna nät). Dina personuppgifter kommer ibland
att visas (t.ex. som ett gott exempel eller i utbildningsverksamhet), genomsökas, uppdateras
och administreras för mitt ändamål, såsom vid uppföljning.
I och med att KFH är en offentlig myndighet omfattas vi av skyldigheten att lämna ut
allmänna handlingar. Innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter om dig
kommer vi att göra en noggrann sekretessprövning. Personuppgifter kommer givetvis att
maskeras i den mån det är möjligt enligt TF (tryckfrihetsförordningen) och OSL (offentlighetsoch sekretesslagen). Observera att vi inte kommer att informera dig ytterligare i samband
med ett sådant utlämnande.
Vi fattar inte automatiska beslut om dig i DSO:s verksamhet.
Vem får ta del av dina uppgifter?
Jag omfattas av sekretess i mitt arbete som dataskyddsombud. Om du har vänt dig till mig i
egenskap av privatperson kommer jag inte att överlämna dina uppgifter till någon annan än
de av mina kollegor som kan hjälpa mig i ärendet. Har du vänt dig till mig i ett ärende som
rör någon annan organisation än KFH, exempelvis ett bolag eller en kommun, så kommer jag
att lämna över dina personuppgifter även dit, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess.
Om det finns rättsliga krav på KFH som innebär att förbundet måste lämna ut uppgifter om
dig så kommer vi att göra det. Den typen av krav gäller enbart utlämnande till andra
myndigheter, såsom Datainspektionen eller en domstol, som liksom KFH omfattas av
offentlighets- och sekretesslagen.
Det är Bollnäs kommun som sköter driften av flertalet av KFH:s system, varför dina uppgifter
även kommer att överföras dit och behandlas i enlighet med kommunens principer för
personuppgiftsbehandling. För information om personuppgiftsbehandlingen i Bollnäs
kommun ska du kontakta bollnas@bollnas.se.
KFH har också en IT-leverantör som heter CS Suite som kommer att behandla dina
personuppgifter genom att exempelvis överföra dem mellan KFH:s olika nätverk. Inga
personuppgifter förs dock utanför EU i bolagets regi. Givetvis har KFH skrivit ett
personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur leverantören får behandla uppgifter om dig.
Om du är anställd i KFH:s medlemskommuner, alternativt i dess bolag eller förbund, kommer
de personuppgifter som jag har om dig som tjänsteman sannolikt vid några tillfällen att
överlämnas till någon eller flera av de uppräknade organisationerna. Mottagarna är då
enbart personer/funktioner som har ett uttryckligt behov av uppgifterna i sitt arbete.
Observera att jag i framtiden kan komma att byta jobb, eller få en eller flera kollegor som
hjälper till med uppdraget. Då gäller vad jag skriver om mig även nya dataskyddsombud i
KFH. Givetvis får inte jag personligen behandla dina uppgifter mer om jag byter arbetsplats.
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Lagring och registrering
Jag lagrar dina personuppgifter på KFH:s lagringsytor och i Outlook (som jag använder på
dator och iPhone). Uppgifterna använder jag sedan i kontakt med dig och med andra som
berörs av din och min kontakt. Jag försöker att alltid behandla dina uppgifter i en så liten
utsträckning som möjligt och jag avidentifierar uppgifterna när de exempelvis behövs i
statistik.
De uppgifter om dig som jag diarieför kommer även att behandlas av Bollnäs kommun i
systemet Ciceron. Jag har en aktiv behörighetstilldelning, vilket innebär att bara ett fåtal
personer har möjlighet att titta på mina ärenden (i KFH och i Bollnäs). De jag ger åtkomst
väljer jag omsorgsfullt ut av skäl som jag kan motivera, t.ex. för backup vid semestrar och
sjukfrånvaro, systemsupport och administration av offentliga handlingar.
Särskilt om webbenkäter
När du fyllt i en enkät som distribuerats av mig så lagras en IP-adress i enkätsystemet
EasyQuest. IP-adressen kopplas dock aldrig ihop med ditt enkätsvar. Jag inte använder inte
systemets e-postfunktion och efterfrågar aldrig personuppgifter i frågeformulären, varför
dina svar blir helt anonyma. Om du skulle ha råkat skriva in en personuppgift av misstag är
det jag som tar ansvarar för den och raderar den omgående vid upptäckt. Uppgifter i
enkätsystemet hanteras enbart inom EU. IP-adress som loggas kopplas inte till dig
personligen, utan till din arbetsplats. För mer info kan du läsa mer i företagets Privacy
Statement och stämma av med din arbetsgivares IT-avdelning.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga i min verksamhet, och som
längst tills dess att KFH inte längre har i uppdrag att anställa dataskyddsombud. Om dina
personuppgifter omfattas av offentlighetsprincipen kommer de dock att lagras under en
betydligt längre tid i enlighet med arkivlagen.
Lagstöd för behandling av dina personuppgifter
Laglig grund för den behandling som jag gör i egenskap av DSO är att det finns ett allmänt
intresse av att ha ett dataskyddsombud. Det kan också röra sig om myndighetsutövning, t.ex.
när du påkallar någon av dina rättigheter.
Om det finns lagstadgade skyldigheter för KFH att behandla vissa personuppgifter om dig så
kommer det att ske med stöd av en rättslig förpliktelse. Exempel på en rättslig förpliktelse är
behandling i samband med utlämnande av allmänna handlingar.
I vissa fall kanske jag kommer att inhämta ett samtycke för behandling av dina
personuppgifter (om jag t.ex. vill visa eller publicera en bild av dig i samband med en
informationsträff). Räkna med att då alltid bli tillfrågad först, och att du kommer att få en
särskild information i samband med det.
Om jag diarieför känsliga personuppgifter om dig gör jag det enbart med stöd av ett viktigt
allmänt intresse (offentlighetsprincipen) eller föregående samtycke.
Du kan läsa mer om lagstöd i artiklarna 6 och 9 i dataskyddsförordningen.
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Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig.
Du kan också begära att vi rättar uppgifter som du anser är felaktiga, eller begära att vi
begränsar vår behandling tills vi rett ut om uppgifterna är korrekta eller ej.
Vidare kan du begära behandlingsbegränsning om du anser att vår hantering är olaglig, eller
att vi inte längre behöver dina personuppgifter, men att du ändå har ett behov av att
uppgifterna finns kvar hos oss. Behandlingsbegränsning kan också begäras om du redan
invänt mot att vi behandlar dina personuppgifter.
Om du nyttjar rätten att invända mot vår behandling så kommer vi att göra en bedömning av
om vi anser att våra skäl att behandla uppgifterna väger tyngre (med stöd av ett allmänt
intresse) än de skäl du anser dig ha för att vi ska sluta med behandlingen.
Du har inte rätt att begära radering av dina uppgifter i DSO:s verksamhet, annat än då du
lämnat ditt samtycke till behandlingen. Inte heller har du rätt att begära ut dina uppgifter i
dataportabel form, men det är klart att jag ska försöka tillmötesgå en sådan begäran i mån
av tid.
Enklast är att du begär dina rättigheter genom att fylla i KFH:s blankett.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i tredje kapitlet i dataskyddsförordningen.
Kontakt
Om du är osäker på om jag är ditt dataskyddsombud så ska du självklart kontakta mig!
Samma sak gäller om du har synpunkter eller vill lämna klagomål på KFH:s behandling av
dina personuppgifter. Jag är dataskyddsombud för ett flertal organisationer i södra
Hälsingland, däribland KFH. Du når mig på dataskyddsombud@kfhalsingland.se.
Om du har en generell fråga om ditt dataskydd i KFH så skriv istället till
info@kfhalsingland.se, eller ring 0278-540 000.
Om du vill ringa till mig så har jag telefontid helgfria fredagar kl. 8-11 på tel. 0271-540 003.
Om vi arbetar tillsammans är du välkommen att ringa under kontorstid eller skriva till min
tjänstemannamail förnamn.efternamn@kfhalsingland.se.
Om du tycker att vi på KFH behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du alltid
rätt att lämna klagomål till DI, som är vår tillsynsmyndighet www.datainspektionen.se.
För mer information om KFH som förbund se www.kfhalsingland.se.

